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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа 51 стр., 3 главы, 42 источника 

Ключевые слова: ГЕНДЕР, ЖЕНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, Ш. БРОНТЕ, 

Ж. САНД, «ИНДИАНА», «ДЖЕЙН ЭЙР», ЭМАНСИПАЦИЯ 

Объект исследования: романы Ш. Бронте «Джейн Эйр» и Ж. Санд 

«Индиана». 

Предмет исследования: проблема женской эмансипации в романах 

Ш. Бронте «Джейн Эйр» и Ж. Санд «Индиана». 

Цель исследования: исследовать проблему женской эмансипации в 

романах Ш. Бронте «Джейн Эйр» и Ж. Санд «Индиана».  

Методы исследования: сравнительно-исторический, сопоставительный 

методы литературоведения, метод анализа подтекстовой информации. 

Элементы научной новизны: впервые в белорусском литературоведении 

исследуются художественные особенности интерпретации образа «новой 

женщины» в романах Ш. Бронте «Джейн Эйр» и Ж. Санд «Индиана». 

Теоретическая значимость: материалы дипломной работы могут быть 

использованы для дальнейшего исследования творчества Ш. Бронте и Ж. 

Санд, а также в других литературоведческих исследованиях, посвященных 

проблеме гендера. 

Практическая значимость исследования и область применения: 

результаты данного исследования могут представлять интерес для студентов 

и преподавателей языковых ВУЗов, а также для широкого круга лиц, 

интересующихся проблемой женской эмансипации в западноевропейской 

литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа 51 стар., 3 раздзелы, 42 крыніцы 

Ключавыя словы: ГЕНДЭР, ЖАНОЧАЯ ЛІТАРАТУРА, Ш. БРОНТЕ, 

Ж. САНД, «ІНДЫЯНА», «ДЖЭЙН ЭЙР», ЭМАНСІПАЦЫЯ 

Аб'ект даследавання: раманы Ш. Бронте «Джэйн Эйр» і Ж. Санд 

«Індыяна». 

Прадмет даследавання: праблема жаночай эмансіпацыі ў раманах 

Ш. Бронте «Джэйн Эйр» і Ж. Санд «Індыяна». 

Мэта даследавання: даследаваць праблему жаночай эмансіпацыі ў 

раманах Ш. Бронте «Джэйн Эйр» і Ж. Санд «Індыяна». 

Метады даследавання: параўнальна-гістарычны, супастаўляльны метады 

літаратуразнаўства, метад аналізу подтекстовой інфармацыі. 

Элементы навуковай навізны: упершыню ў беларускім 

літаратуразнаўстве даследуюцца мастацкія асаблівасці інтэрпрэтацыі выявы 

«новай жанчыны» ў раманах Ш. Бронте «Джэйн Эйр» і Ж. Санд «Індыяна». 

Тэарэтычная значнасць: матэрыялы дыпломнай рбота могуць быць 

выкарыстаны для далейшага даследавання творчасці Ш. Бронте і Ж. Санд, а 

таксама ў іншых літаратуразнаўчых даследаваннях, прысвечаныя праблеме 

гендэра. 

Практычная значнасць даследавання і вобласць прымянення: вынікі 

дадзенага даследавання могуць прадстаўляць цікавасць для студэнтаў і 

выкладчыкаў моўных ВНУ, а таксама для шырокага круга асоб, якія 

цікавяцца праблемай жаночай эмансіпацыі ў заходнееўрапейскай літаратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

Diploma thesis 51 pages, 3 chapters, 42 sources 

Keywords: GENDER, WOMEN'S LITERATURE, CH. BRONTE, J. SAND, 

“INDIANA”, “JANE AIR”, EMANCIPATION 

Object of the study: novels of Ch. Bronte’s “Jane Eyre” and J. Sand’s 

“Indiana”. 

The subject of the study: the problem of women's emancipation in the novels 

of Ch. Bronte’s “Jane Eyre” and J. Sand’s “Indiana”. 

The aim of the research: to investigate the problem of female emancipation in 

the novels of Ch. Bronte’s “Jane Eyre” and J. Sand’s “Indiana”. 

Research methods: comparative-historical, comparative literary methods, the 

analysis of the implied information. 

The novelty of results: For the first time in Belarusian literary criticism, the 

artistic features of the “new woman” image interpretation are explored in the 

novels of Ch. Bronte’s “Jane Eyre” and J. Sand’s “Indiana”. 

The theoretical significance: the materials of the diploma can be used to 

further study the works of Ch. Bronte and J. Sand, as well as in other literary 

studies devoted to the problem of gender. 

The practical value of the research and spheres of application: the results of 

this research can be of interest to students and teachers of linguistic universities, as 

well as for a wide range of persons interested in the issue of women's emancipation 

in Western European literature. 

 


